
ĐÔI DÒNG VỀ GIÁO XỨ TRUYỂN GIÁO CHÂU KHÊ – KOMTUM: 
  

Cha Giuse Đinh Cao, cha Giuse Nguyễn Tuấn Minh và thầy Phêrô Hồ Sĩ Huân thuộc Tỉnh 
DCCT-VN đang làm việc mục vụ tại Giáo xứ Châu Khê Xã Đắk Ya, Huyện Măng Giang, Tỉnh 
Gia Lai, Gp Kontum. Địa bàn giáo xứ có hơn 2000 giáo dân cả kinh và Bana. 
 

Bên cạnh công việc mục vụ giáo xứ, các ngài còn giúp khoảng hơn 100 em học sinh cấp 3 
là người đồng bào dân tộc Bana ở trong 2 nhà nội trú. Quý cha phải lo chỗ ăn ở cho các em, đây 
là một việc làm ý nghĩa nhưng cũng đầy khó khăn là phải ở vai trò người cha, người mẹ và là một 
nhà giáo dục. Vấn đề tài chính để nuôi hàng trăm miệng ăn mỗi ngày là điều bận tâm mỗi ngày 
cùa quý ngài. Việc giúp người đồng bào dân tộc thiểu số ăn học là việc làm mang lại nhiều giá trị 
cao đẹp. Theo phong tục của người dân nơi đây, các em học sinh thường nghỉ học sớm để lập gia 
đình. Trong nhà nội trú, sau khi tốt nghiệp phổ thông các cha sẽ định hướng cho các em có thể thi 
vào đại học hoặc hướng nghiệp chọn những công việc thích hợp và giới thiệu công ăn việc làm 
cho các em. Hiện nay có 30 em thi tốt nghiệp cấp ba. Ở trong nhà nội trú bên cạnh việc học văn 
hoá các em còn được tham dự thánh lễ và các giờ kinh nguyện hằng ngày để trau dồi đời sống đức 
tin. Nơi đây cũng sẽ là vườn ươm ơn gọi người dân tộc thiểu số cho Giáo Hội. Ngoài những giờ 
học và giờ sinh hoạt chung trong nhà nội trú, các em còn có thể làm vườn trồng rau sạch và phụ 
giúp các công việc chung. 
 

Quý vị có lòng hảo tâm muốn giúp đỡ nơi truyền giáo nầy xin liên lạc về Hội Ân Nhân, 
ghi chú: GX Châu Khê. 
 


